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Ao longo de 2019 e 2020, motivado pelo evento Adole & Pais, comecei e terminei de 

escrever uma meditação específica para famílias, chamada “Família – Presente de Deus”, com 

foco nas famílias da Bíblia e tudo o que pudéssemos aprender com elas e sobre elas. 

No mesmo ano de 2019, através de um amigo de juventude, descobri a Missão Níger (África), 

da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Níger é um país da África, com o penúltimo índice de 

desenvolvimento humano do planeta, três em cada quatro habitantes do Níger são analfabetos 

e a pobreza é assustadora. 

A Missão Níger com apoio financeiro de amigos tem conseguindo entre outras realizações, 

manter uma escola para 70 alunos com educação particular de qualidade e gratuita e 

fornecendo uma refeição por dia (para a maioria dos alunos a única refeição do dia). 

 

 

 

O mais novo sonho do Ministério Adole Brasil e da Missão Níger é construir uma nova 

escola. Desta vez, desta vez a construção será na capital do país para atender com qualidade, 

mais 150 alunos que merecem e clamam por uma excelente educação cristã. 

Logicamente, será oferecida uma refeição diária com todo carinho e humanidade que 

possamos oferecer. Com base nesse sonho, estamos convocando todos os amigos e 

simpatizantes do Ministério Adole Brasil a construir esse sonho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSÃO NIGER & ADOLE BRASIL 

Uma Escola no níger 

Saiba mais aqui! 
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Família – Presente de Deus 

maio 2021 

Famílias perdidas 

 Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, se 

inclinaram a avareza e aceitaram subornos e perverteram o 

direito. I Samuel 8:3 

 É sempre bom ler o texto, mas melhor ainda é entender o contexto e o contexto nos 

diz: "Tenho Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito 

chamava-se Joel e o seu irmão chamava-se Abias e foram juízes em Berseba". I Samuel 8:1-2.  

Agora vem o nosso verso de hoje, talvez o verso que nenhum pai cristão gostaria de ler, caso 

se esse verso se referisse a história de seus filhos e sua família: " Porém, seus filhos não 

andaram pelos caminhos dele, se inclinaram a avareza e aceitaram subornos e perverteram o 

direito". I Samuel 8:3 

 Que tragédia deve ter sido para o menino Samuel, que foi entregue para servir na obra 

do Senhor desde pequeno, para aquele menino que cresceu dentro do ambiente do santuário, 

que conviveu com o sacerdote Eli e seus filhos também sacerdotes, para aquele jovem 

sacerdote e por fim para o senhor Samuel que julgou a Israel, todos os dias de sua vida, ver os 

seus filhos juízes se perderem por conta de escolhas erradas e pelos pecados de avareza, 

suborno e perversão do direito! O que esse triste quadro nos ensina? Quais lições levamos 

para nossas vidas familiares e também vidas espirituais?  

 Creio que como cristãos, muitos de nós tem o conceito errado de que pastores são 

super homens espirituais e por terem sido escolhidos pelo Senhor, isso os torna imunes ao 

pecado, mas precisamos sempre lembrar que "todos pecaram e carecem da glória de Deus" 

Romanos 3:23. Samuel era um sacerdote e seus filhos se perderam. Em nenhum lugar da 

Palavra de Deus irá dar uma garantia aos pastores de que seus filhos sempre seguirão os seus 

caminhos, os seus passos e suas escolhas.  

 Precisamos entender também que filhos de pastores também são pecadores iguais a 

todos os mortais, inclusive os pais deles e isso pode nos ajudar a compreender suas atitudes 

e os caminhos que eles irão seguir. Existem muitos cristãos evangélicos que não dão um passo 

sequer na sua vida espiritual, sem consultar o "seu" pastor. Isso os torna dependentes de um 

ser humano falível e pecador e se esse pastor não for inteiramente do Senhor, ele levará suas 

ovelhas para o redil do inimigo. Precisamos entender que os filhos independentes de terem 

pais pastores ou não, tem o direito inalienável ao livre arbítrio e se pelas suas escolhas eles 

escolherem os caminhos do inimigo, não nos restará outra alternativa a não ser orar por eles. 

Não temos a menor garantia de que nossos filhos permanecerão nos caminhos do Senhor, 

mas o que não pode acontecer em nossa vida de pais cristãos, é nós os pais abandonarmos os 

caminhos do Senhor, porque simplesmente ao permanecermos nos caminhos do Senhor por 

toda uma vida, talvez seja essa a única vitrine que os filhos que se perderam, estarão olhando.

 Que possamos clamar por dois projetos de vid Não abandonarmos os caminhos do 

Senhor e orarmos diariamente para que nossos filhos também permaneçam fiéis, porque 

nenhum pai cristão merece ver seus filhos perdidos no território do inimigo.  

 

De 



 
8 

Primeiro de Maio 

O Senhor é Contigo 

 Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te 

espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer 

que andares. Josué 1:9 

 Em Deuteronômio 34:10 lemos: "Nunca mais se levantou em Israel, profeta algum como 

Moisés, com que o Senhor houvesse tratado face a face". Talvez você tenha ficado tão 

impressionado com as palavras desse verso, tanto quanto eu. Moisés era simplesmente um 

homem de Deus, um eleito, um ungido, um escolhido, alguém que tinha a liberdade de negociar 

com Deus, o perdão pelos pecados cometidos pelo Seu povo de Israel.  Na minha opinião, 

quando analiso um homem com uma missão, no tempo do Velho Testamento, não consigo 

enxergar ninguém melhor do que Moisés para representar esse papel e quando penso no Novo 

Testamento, não consigo enxergar ninguém como o apóstolo Paulo. 

 Mas Moisés não era eterno e depois que ele morreu, o substituo já havia sido escolhido 

pelo próprio Deus. A missão era tão importante, que o próprio Deus se antecipou na escolha do 

sucessor e nomeou Josué como o líder que levaria o povo de Israel para dentro da terra 

prometida. Veja que Moisés conduziu o povo até os portais da terra prometida e Josué seria o 

líder que colocaria o povo para dentro dos portais. Cada um com uma missão. O trabalho de 

Moisés foi incrível, fantástico, desafiador, mas Moisés morreu antes de tomar posse e agora 

uma nação de escravos estava às portas de Canaã e Deus mesmo escolhe o líder Josué. 

 Você se lembra de como foi o convite para Josué e de todas as palavras de motivação 

faladas pelo próprio Deus a seu servo Josué? Permita que a Palavra de Deus refresque a sua 

memória: "E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do SENHOR, que o SENHOR falou a 

Josué, filho de Num servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto; levanta-te, pois, 

agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o 

lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o 

deserto e do Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande 

mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua 

vida; como fui com Moisés, assim serei contigo; não te deixarei nem te desampararei. Esforça-

te, e tem bom ânimo; porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes 

daria. Tão somente esforça-te e tem mui bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme 

a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvies, nem para a direita nem 

para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se 

aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de 

fazer conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, 

e serás bem sucedido. Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te 

espantes; porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:1-9 

 Como pais que somos, estamos preparando nossos filhos para entrar na Canaã 

Celestial? Se estamos, precisamos nos lembrar sempre de que Deus é conosco.  Amém! 
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Dois de Maio 

A Marca da Proteção 

 Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento 

que nos fizeste jurar, se vindo nós a terra, não atares à janela por onde nos 

fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo, teu pai, a tua mãe, e teus 

irmãos e toda a família, do teu pai. Josué 2:17 e 18. 

 Antes que o povo de Israel tomasse a cidade de Jericó, Josué enviou secretamente dois 

homens para espiar a terra. Eles foram e ficaram na casa de uma prostituta chamada Raabe e 

dormiram por lá. As notícias em Jericó correram rápido demais e aqueles homens foram 

denunciados como espias ao rei de Jericó, que por sua vez intimou a Raabe a denunciá-los por 

se tratarem de dois espias e estrangeiros. 

 Raabe os havia escondido entre as canas de linho no eirado de sua casa e deu uma 

desculpa bem esfarrapada sobre o paradeiro deles. Enquanto os servos do rei de Jericó saíram 

para continuar sua busca, Raabe teve uma boa conversa com os dois. Nessa conversa Raabe 

lhes contou que já sabia que o Senhor iria dar a cidade de Jericó ao povo de Israel, falou que 

as histórias a respeito de como o Deus de Israel havia livrado seu povo da terra do Egito, 

através da travessia a seco em pleno Mar Vermelho e de como o Deus de Israel, tinha atuado 

em prol de seu povo, destruindo os dois reis dos amorreus, Seon e Ogue, que estavam além 

do Jordão.  

 Depois de contar aos espias o seu relato a respeito do Deus de Israel, ela clama por 

proteção para ela, seu pai, sua mãe, irmãos e irmãs. Nosso verso de hoje nos fala da estratégia 

usada pelos espias para livrar a família de Raabe. O fio escarlate era o sinal da proteção divina. 

Ninguém em toda a cidade de Jericó sabia o porquê aquele fio vermelho fazia parte da 

decoração da casa de Raabe. 

 Um acordo, uma palavra dada, um pacto, um fio de escarlate na janela, uma promessa 

cumprida e uma família inteira foi abençoada. Toda essa estratégia, fazia parte de um plano 

superior de Deus, pois a prostituta Raabe iria fazer parte da linhagem humana de Jesus Cristo, 

o Filho de Deus. O próprio Deus tinha muito interesse na salvação da família de Raabe. Não é 

fantástico fazer parte de uma família que foi escolhida para ser parte da linhagem humana de 

Jesus?  

 A semelhança do sangue vermelho nos umbrais da porta no distante Egito, o fio 

escarlate, na casa de Raabe, proveu o livramento de toda a sua família. O fio de escarlate 

moderno chama-se culto familiar e o responsável por este momento diário de adoração, de 

criar um muro de separação entre os filhos do mundo e os filhos do Senhor é o pai, o chefe da 

casa, o provedor e o sacerdote.  Na ausência do pai cristão, caberá a mãe cristã fazer esse 

maravilhoso papel de unir a família no momento do culto familiar. Esses momentos únicos de 

adoração ficarão para sempre guardados na memória de nossos filhos e com certeza quando 

eles saírem de casa se lembrarão com orgulho dos pais fantásticos que eles tiveram. 

 Sua família tem o fio escarlate da proteção divina ativo em seu lar? O sangue de Jesus 

Cristo ainda está bem vivo nos portais de sua casa? Que todos digamos sim. 
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Três de Maio 

Santificai-vos 

 Disse Josué ao povo: Santificai-vos porque amanhã, o 

Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5 

 Quando Moisés faleceu, o Senhor prometeu solenemente a Josué, que Ele estaria com 

esse seu servo: "Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida; como fui com Moisés, 

assim serei contigo; não te deixarei, nem te desampararei." Josué 1:6 

 Ouvir palavras tão poderosas como essas da boca do próprio Deus devem ter deixado 

Josué super animando e confiante e como nosso Deus sempre cumpre o que promete, pouco 

antes de passarem pelo Rio Jordão, o Senhor aparece novamente a Josué e disse: "Hoje, 

começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel para que saibam que como fui 

com Moisés, assim serei contigo." Josué 3:7 

 Não deve ter sido fantástico para Josué saber que além de prometer, Deus veio agora 

para cumprir o que havia prometido?  Josué e toda a nação de Israel tinham um desafio 

parecido com o que Moisés tinha enfrentado no passado, pois o rio Jordão estava diante de 

Josué, como o Mar Vermelho esteve diante de Moisés, na fuga do Egito. 

 Naquele momento Deus disse a Josué qual seria a estratégia para passarem a seco 

pelo rio Jordão: "Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes, que levam a Arca da Aliança, dizendo: Ao 

chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então, disse Josué aos filhos de Israel; 

Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto 

conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os 

cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergaseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que 

a arca da Aliança do Senhor, de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, gora, 

doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que a 

planta dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pouse 

nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vem de cima se amontoarão.” Josué 

3:9-13 

 O resto da história nossas famílias já devem conhecer. Todo o povo de Israel passou a 

seco pelo rio Jordão, mas para que todo o povo presenciasse mais esse milagre de Deus, se 

fez necessário um preparo espiritual de todo o povo e nosso verso diz que eles precisaram se 

santificar. É interessante como a história se repete, pois havia um povo, um mar, um líder e 

depois havia um povo, um rio e um líder, mas o mais importante era que Deus estava com o 

seu povo, independente do líder humano que estivesse por lá. 

 Que condição Deus solicitou ao seu povo antes de prover para eles mais este milagre? 

Uma obra de santificação, ou seja, de mais comunhão, mais proximidade com Deus. Como a 

Palavra de Deus nos diz, que é "pela contemplação que somos transformados", então 

santificação é proximidade com Deus, seja através da oração, do louvor e do estudo da 

Palavra. Não sei que milagre você e eu precisemos que Deus realizem em prol de nossas 

famílias, mas precisamos nos lembrar de santificar nossa família antes de receber a bênção. 
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Quatro de Maio 

Descalças as Sandálias 

 Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: 

Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é 

santo. E fez Josué assim. Josué 5:15 

 Quando resolvemos investir do nosso tempo para estudar a Palavra de Deus, nossa 

visão se amplia de forma impressionante. É realmente lamentável que a imensa maioria dos 

cristãos modernos prefiram Netflix, Facebook, Instagram e Whats Up do que a Palavra de 

Deus. Nessas famílias modernas, tempo para devoção pessoal, culto familiar ou mesmo o culto 

do casal simplesmente não existe, mas para as séries e os filmes de cinema e as redes sociais, 

sobra tempo. Se existe algo que muitas famílias cristãs precisam aprender é viver por 

prioridades e a imensa maioria das famílias cristãs sequer sabe quais são as suas.  

 Quando tomamos tempo para as coisas de Deus, vemos como Deus clareia nossas 

mentes para as grandes verdades espirituais além dos materiais. Analisando a história de 

Moisés e Josué, vemos algumas semelhanças e é fantástica a forma como Deus atuou com 

Moisés e com Josué.  

 A primeira semelhança é que Deus escolheu tanto Moisés como Josué para cumprir 

uma missão específica. Moisés, nasceu no Egito e foi chamado e escolhido por Deus para 

libertar o povo de Israel do Egito. Josué, foi escolhido por Deus para fazer o seu povo de Israel 

entrar na terra prometida, já que a Moisés não lhe foi permitido fazer. Dois líderes. Duas 

Missões. Duas escolhas divinas. 

 A segunda semelhança é que o nosso maravilhoso Deus sempre esteve com Moisés e 

sempre esteve com Josué. Quer algo melhor do que a presença do Senhor, abençoando a sua 

vida e a vida de sua família? 

 A terceira semelhança é que o mesmo Deus que reservou um Mar Vermelho para 

Moisés, também reservou um rio Jordão para Josué.  A missão nunca vem sem provação e 

tanto o Mar Vermelho como o rio Jordão, só foram transpostos pelo poder de Deus. 

 A quarta semelhança é que tanto Moisés quando viu a sarça ardente, quanto Josué 

que viu o Príncipe do Exército do Senhor com uma espada na mão, ambos tiveram que tirar as 

suas sandálias porque eles estavam na presença de Deus e é a presença de Deus que santifica 

o lugar é não o lugar que santifica a presença de Deus.  

 Como é fantástico podermos estudar a Palavra de Deus e fazer as devidas 

comparações.  Como precisamos aprender a tirar nossos calçados quando entramos no templo 

do Senhor.  Muitos cristãos não tem a menor noção do que é reverência, pois entram na Casa 

de Deus, falando alto, conversando, cumprimentando todos como se fosse um político em ano 

de eleição, se esquecendo completamente que muitos irmãos em Cristo, chegaram cedo para 

comungar, para orar, para louvar, para degustar os preciosos ensinamentos da Palavra de 

Deus. Se Moisés e Josué precisaram tirar as sandálias na presença do Senhor, quanto mais nós 

não somos verdade? 
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Cinco de Maio 

O Pecado da Cobiça 

 Então, disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, 

Deus de Israel e a Ele rende louvores e declara-me o que fizeste, 

não me ocultes. Josué 7:19 

 Quando analisamos como o povo de Israel foi tão bem sucedido ao destruir a toda 

poderosa e instransponível Jericó e como foi covardemente derrotado pelos poucos homens 

da pequena aí, nos perguntamos: O que aconteceu no meio do caminho? 

 Para o ataque a Jericó, o próprio Deus, através do príncipe do exército do Senhor, veio 

e lhes disse qual seria a estratégia e o caminho a ser perseguido para a vitória.  Humanamente 

falando, um grupo de ex-escravos, catadores de palha, fabricantes de tijolos, não teria a 

menor chance de invadir uma cidade murada, protegida por um povo devidamente armado 

para defende-la. Fico imaginando a reação dos habitantes de Jericó, ao verem os inexperientes 

soldados de Israel, sendo acompanhados por vários sacerdotes e durante sete dias tendo a 

mesma missão de tocar sete trombetas, enquanto rodeavam a cidade deles. 

 Muitos dos poderosos generais de Jericó devem ter desdenhado e com razão da 

fragilidade do exército de Israel, mas o que eles não sabiam era que o anjo do exército do 

Senhor estava com toda a estratégia pronta para derrubar a cidade deles.  O anjo do exército 

do Senhor veio não somente para mostrar os passos da vitória, mas também para determinar 

algumas proibições. A primeira delas foi: "Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, 

para que, tendo-as vós ordenado, não as tomeis e assim torneis maldito o arraial de Israel e o 

confundais." Josué 6:18 e a segunda foi: "Porém toda prata, ouro e utensílios de bronze e de 

ferra são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro." Josué 6:19 

 Regras dadas, regras seguidas e vitória concedida. A cidade de Jericó veio ao chão. 

Com a vitória na mão, Josué é sua equipe, sequer consultaram o príncipe do exército do 

Senhor, para saber qual seria a estratégia para vencer a pequena cidade de Ai.  Eles 

simplesmente foram confiando nos seus próprios méritos, seu conhecimento, sua pretensa 

capacidade de guerrear, não consultaram ao Senhor e foram derrotados.  

 Porque eles ganharam de Jericó e perderam para AI?  A resposta é simples: Eles 

simplesmente desobedeceram a uma clara e explicita ordem do Senhor e Acã, cobiçou uma 

linda capa babilônica, duzentos siclos de prata e uma barra de ouro do peso de cinquenta 

siclos. 

 Todos sabemos do resto da história. Acã e sua família foram apedrejados e queimados. 

A atitude indevida de um chefe de família levou toda a sua família à destruição. Um ato errado, 

uma desobediência a uma ordem divina e toda uma família foi punida. Deus sabia que se 

naquele momento, Ele não resolvesse esse pecado aberto da desobediência, muitas outras 

famílias seriam motivadas a fazer o mesmo que a família de Acã. Se Deus não punisse, o 

pecado proliferaria.  Será que nossas famílias cristãs, não estão indo pelo mesmo caminho de 

Acã, ao cobiçar coisas que simplesmente não nos pertencem? Pense nisso! 
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Seis de Maio 

Na Cruz Morri por Ti 

 Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do 

Senhor. Salmo 113:1 

 Mais uma meditação com base nas histórias reais de nosso Hinário Adventista. 

  O hino de hoje, Na Cruz Morri por Ti (Hinário Adventista do Sétimo Dia nº 172) foi 

escrito pela senhorita Frances Hidley Havergal e seu título original em inglês é: I Gave My Life 

for Thee e ele seria melhor traduzido se tivesse permanecido o título original: A vida dei por 

ti. Ela o escreveu sem muito cuidado e com certa desatenção, não percebendo ela mesmo a 

maravilha que havia colocado sobre o papel. 

 Quinze anos depois de havê-lo escrito, vejam como se pronunciou: Sim, "A Vida dei 

por Ti" é meu, e talvez alguém se interesse por ouvir como ele quase foi para o fogo ao invés 

de ira para quase todo o mundo.  Essa foi, talvez a primeira coisa escrita por mim que pudesse 

ter o nome do cântico. Foi escrito no ano de 1859, quando ainda era mocinha. Eu mesma era 

muito nova e não compreendia realmente o significado mais profundo do que estava a 

escrever. Seguia a Jesus. mas minha fé era trêmula e incerta. Não tinha a certeza de que meu 

Salvador realmente me amava, mas podia de visar-lhe a face inteiramente, com clareza em 

meu viver. As palavras que constituem esse hino foram rabiscadas em poucos minutos nas 

costas de uma circular que tinha nas mãos. Depois de as haver escrito, as reli e pensei de mim 

para comigo: "Bem, isso não é poesia. Não vou nem mesmo recopiar o que escrevi aqui." 

Estiquei meu braço e com o papel na mão fui para jogá-lo ao fogo. Nesse instante um impulso 

repentino me fez mudar de ideia, fazendo com que sem saber porque, eu pusesse aquele 

pedaço de papel rasgado e amassado em meu bolso. Logo mais fui ver uma querida velhinha 

que morava numa casa para idosos. Como sempre a boa senhora começou a falar-me de seu 

querido Salvador.  Então lembrei do que fizera e do que estava no meu bolso. Desejosa de 

verificar se aquela velhinha, simples se interessaria pelos versos, li-os para ela na certeza de 

que ninguém mais nesse mundo se interessaria por eles. Ela ficou tão encantada que os copiei 

e guardei também para mim. Agora o Mestre os tem mandado a muitos lugares e tenho ouvido 

que têm servido de bênção e inspiração a muitos" 

 A melodia que está em nosso hinário é de James Edson White, ou seja, o esposo de 

Ellen G. White. Curtamos juntos a letra de Na Cruz Morri por Ti. Se souber a melodia, cante! 

 Na cruz morri por ti. Por ti ó pecador! Meu sangue ali verti. 

Provando amarga dor. Na cruz a Minha vida pus. Do Céu por isso 

vim. Das trevas te chamei à luz. Que fazes tu por Mim? 

 Em vão, Eu não deixei. O trono lá na luz. Em vão não 

permutei. A glória pela cruz. Por ti deixei no Céu meu lar. Fui 

peregrino aqui. Não querias, pois, desculpar dar. Que fazes tu por 

Mim? 

 Imensa foi a dor. A angústia que sofri. Não pode haver maior! 

A ela sucumbi. Mas mesmo a morte desprezei. Pra ter de salvar, 

assim. Por ti a minha vida dei. Que fazes tu por Mim? 
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Sete de Maio 

Vitória Garantida 

 Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes, toma contido a gente de guerra 

e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos, o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade 

e a sua terra. Josué 8:1 

 Depois que o povo de Israel apedrejou e queimou toda a família do cobiçoso e 

desobediente Acã, eles foram um pouco além: "Em levantaram sobre ele um montão de 

pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor de sua ira, pelo que 

aquele lugar se chama o vale de Acor, até o dia de hoje.” Josué 7:26 

 Uma vez que a família de Acã foi dizimada e a fúria do Senhor foi aplacada, ainda 

existia um inimigo a ser vencido e como seria que a nação de Israel, encararia aquele povo 

que já os havia derrotado? Sairiam eles de novo, confiando nos seus próprios méritos, sem 

consultar ao Senhor novamente? Eles ouviriam as orientações divinas que haviam recebido 

em Jericó e sairiam vencedores?  

 Para evitar uma nova derrota para o seu povo e consequente nova desonra para o Seu 

nome, partiu do Senhor a iniciativa de montar a estratégia para mais uma vitória. Achei 

maravilhoso como Deus toma a iniciativa de procurar Josué e de dizer passo a passo o segredo 

da vitória. Vejamos a estratégia de Deus conforme está na sua Palavra: 

 "Então disse o SENHOR a Josué: Não temas, e não te espantes; toma contigo toda a 

gente de guerra, e levanta-te, sobe a Ai; olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu 

povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó, e a seu 

rei; salvo que, para vós, tomareis os seus despojos, e o seu gado; põe emboscadas à cidade, 

por detrás dela. Então Josué levantou-se, e toda a gente de guerra, para subir contra Ai; e 

escolheu Josué trinta mil homens valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: 

Olhai! Ponde-vos de emboscadas contra a cidade, por detrás dela; não vos alongueis muito da 

cidade; e estai todas vós atentos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos 

da cidade; e será que, quando nos saírem ao encontro, como antes, fugiremos diante deles. 

Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade; porque dirão: Fogem diante de 

nós como antes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada, e tomareis a 

cidade; porque o Senhor vosso Deus vo-la dará nas vossas mãos. E será que tomando vós a 

cidade, por-lhe-eis fogo; conforme a palavra do Senhor fareis; olhai que vo-lo tenho mandado."  

Josué 8:1-8 

 O que nossas famílias hoje em pleno século XXI, podem aprender com esse episódio 

da batalha contra a cidade de Ai? 

  Primeira lição: O nosso Deus é o Deus da guerra e Ele não entra em batalha para 

perder.  Segunda lição: Os planos e as estratégias de Deus para nossas vidas sempre serão 

melhores dos que as nossos. Terceira lição: Consultar ao Senhor, sempre fará a diferença, 

antes de sairmos para enfrentar nossas batalhas. Quarta Lição: Com Deus no comando, nossa 

vitória é garantida. Nosso Deus é incrível, não é verdade? Amém por isso. Louvado e 

engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________
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Oito de Maio 

Promessa Cumprida 

 Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebron 

em herança. Josué 14:13 

 Quando se trata de história da humanidade, existem três grupos distintos de pessoas: 

são os que fazem a história, os que escrevem a história e os que leem a história que foi escrita. 

Quando Moisés, quis sondar como era a terra prometida, ele enviou doze espias e seu eu lhe 

perguntasse ou a alguém de sua família, qual era o nome dos dez espias escolhidos entre os 

doze príncipes de Israel, ninguém se lembraria, mas de Josué e Calebe, com certeza, todos 

lembrariam. Porque todos lembrariam de Josué e Calebe e dos demais ninguém sequer sabe 

o nome? Porque Josué e Calebe, fizeram a história, Moisés escreveu a história e hoje, milhares 

de anos depois, nós estamos aqui, lendo a história. 

 O que tornou Josué e Calebe, os espias diferenciados? Eles simplesmente se tornaram 

quem foram, porque eles foram os dois únicos a enxergar o que nenhum dos dez outros espias 

conseguiram ver. Os dois príncipes diferenciados conseguiram enxergar com os olhos da fé, 

da confiança irrestrita no Deus Todo Poderoso e tinham absoluta certeza de o seu Deus iria 

estar com eles em todas as conquistas na terra prometida, não importando se as provações 

viessem ou qual era o tamanho do inimigo. 

 Foi Calebe, na época, um jovem senhor de seus quarenta e cinco anos, que pediu ao 

povo para se calar tão logo eles se rebelaram ao ouvirem os relatórios dos outros dez espias. 

Por conta daquela falta de fé de todo o povo de Israel, Deus chegou ameaçar destruir a todos, 

mas graças a uma interferência de Moisés, eles não morreram naquele momento, porém 

todos os que tinham vinte e anos para cima, morreram ao longo de quarenta anos de 

peregrinação no deserto, com exceção de Josué e Calebe e suas famílias. 

 Moisés havia prometido Hebron a Calebe, que agora, quarenta e anos depois, veio a 

Josué cobrar a promessa que Moisés lhe fizera. Já parou para imaginar que homem não era 

Calebe? Todos os seus amigos, seus líderes, os juízes, os sacerdotes e todos os seus amigos de 

vinte e anos para cima morreram e ele esperou pacientemente por quarenta anos para que 

Josué cumprisse a promessa que Moisés havia feito a ele. 

 Vivemos em tempos modernos onde a palavra e as promessas não tem o menor valor. 

Tudo hoje em dia precisa estar escrito, estar registrado em cartório, ter testemunhas e mesmo 

assim, se o texto não for muito bem redigido, gera margem à inúmeras interpretações e 

processos judiciais. Como pais temos a responsabilidade de ensinar nossos filhos por preceito 

e por exemplo, sendo que eles sempre vão querer ver se nossas ações realmente 

correspondem às nossas palavras. 

 Se existe algo que desanima qualquer filho, independentemente da idade que ele 

tenha, são promessas não cumpridas. Muitas das vezes, na ânsia de se livrarem de seus filhos, 

pelo menos momentaneamente, pais prometem coisas ou algo, que nunca irão cumprir e cada 

promessas não cumprida, fica guardada no coração de cada filho, como uma marca de que 

seus pais não são pessoas que elas possam confiar. Suas promessas e palavras, como chefes 

de família ainda são válidas ou seus filhos já não confiam mais em vocês? 
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Nove de Maio 

Eu e a Minha Casa 

 Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué 24:15 

  Quando lemos determinados versos na Palavra de Deus, de imediato identificamos 

seu autor. Como exemplo básico nos lembramos do famoso verso: "O Senhor é o meu Pastor 

e nada me faltará" e nos lembramos imediatamente do rei Davi. Como esquecer de que foi 

Jesus o autor das famosos bem aventuranças, não é verdade? Quando, porém, pensamos no 

líder Josué, quais as palavras dele, que mais nos veem à mente? 

 A exemplo de Moisés, antes de morrer, Josué fez seu último discurso e exortou o povo 

a observar a Lei do Senhor. Nos capítulos 23 e 24, este líder e servo de Deus faz algumas 

declarações fantásticas, profere bênçãos, traz conselhos e embora tudo o que ele fez naquele 

momento tivesse um público alvo bem definido, mesmo em pleno século XXI, eles nos são 

muito úteis. 

 Veja alguns versos incríveis que também podem ser bênçãos para sua família! 

 "Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no 

livro da lei de Moisés; para que dele não vos aparteis, nem para a direita nem para a esquerda; 

para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco; e dos nomes de seus 

deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis.” 

Josué 23:6 e 7 

 "Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje". 

Josué 23:8 

 Veja que promessa fantástica: “Um só homem dentre vós perseguirá a mil; pois é o 

Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem falado". Josué 23:10 

 Veja o conselho: “Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao 

Senhor vosso Deus". Josué 23:11 

 Quando Josué quis que o povo de Israel renovasse sua aliança com Deus, ele disse: 

"Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade; e deitai fora os deuses 

aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor". Josué 24:14 

 De tudo o que Josué falou nada foi tão exponencial quanto a este apelo incrível que 

ele fez para todo a nação de Israel: "Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao 

Senhor, escolhei hoje a quem sirvais; se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam 

além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais; porém eu e a minha casa 

serviremos ao Senhor". Josué 24:15 

 "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor". Essa é a marca do líder Josué. Todos os 

ministérios de família de todas as igrejas evangélicas deveriam adotar esse verso como seu 

logo e nós poderíamos também adotar essas palavras, como uma das passagens mais 

impactantes da Palavra de Deus para as nossas famílias. 
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Dez de Maio 

Pedido Sábio 

 Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah! Senhor meu, 

rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e 

nos ensine o que devemos faze ao menino que há de nascer. 

Juízes 13:8 

 Josué havia morrido e como sem liderança, o povo se corrompe, Deus instituiu os 

juízes para que julgassem e libertassem seu povo das mãos dos inimigos. Quando abrimos o 

livro de Juízes, vemos que Deus utilizou diversos líderes para executar seus planos. O povo de 

Israel, agora habitando em Canaã, não obedeceu a ordem expressa de Deus, de expulsarem 

os moradores da terra e esse convívio, não permitido por Deus, acabou se tornando o principal 

motivo das inúmeras guerras, que se sucederiam, além da idolatria e dos casamentos com 

povos pagãos.  

 Neste rol de líderes usados por Deus, com o título de juízes, encontramos Judá, 

Simeão, Otniel, Eude, Débora, Baraque, Jael, Gideão (aquele que venceu os midianitas com 

apenas trezentos homens), Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Ibsa, Elon e Abdmon. Mas quando 

falamos em juízes, não podemos esquecer o juiz mais conhecido das crianças cristãs desde 

bebês, que foi o famoso Sansão. A Palavra de Deus nos fala como Deus escolheu Sansão, desde 

o útero, como lhe receitou a sua dieta e até o corte de seu cabelo.  Veja como Deus foi 

específico com Sansão, antes mesmo do seu nascimento: 

 "E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do SENHOR, e o SENHOR 

os entregou na mão dos filisteus por quarenta anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de 

Dã, cujo nome era Manoá; e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor 

apareceu a esta mulher, e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido; porém 

conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer 

coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará 

navalha; porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre; e ele começará a livrar a 

Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou, e falou a seu marido, dizendo: Um homem 

de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima; e não 

lhe perguntei donde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás 

e terás um filho; agora pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda; 

porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até ao dia da sua morte”. Juízes 13:1-7 

 O que muitos cristãos passam em branco na história de Sansão foi a preciosa oração 

de Manoá, o pai de Sansão: "Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah! Senhor meu, rogo-te 

que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos faze ao 

menino que há de nascer". Juízes 13:8 

 Conseguiu ver beleza e sabedoria na simplicidade da oração de Manoá? "Nos ensine 

o que devemos fazer ao menino que vai nascer". Não estaríamos nós como pais cristãos, 

carecendo ouvir do Senhor, as melhores dicas para educarmos os nossos filhos? Será que o 

clamor de Manoá, não pode ser o nosso clamor ainda hoje? Pensemos nisso com carinho. 
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Onze de Maio 

Prá Natal de Sansão 

 Agora, pois, guarda-te não bebas vinho ou bebida forte e 

nem comas coisa imunda. Juízes 13:4 

 Veja como Ellen White nos abençoa com informações sobre o pré-natal de Sansão: 

 "O filho será influenciado para o bem ou para o mal, pelos hábitos da mãe. Ela própria 

dever ser governada pelos princípios, e praticar a temperança e renúncia de si mesma, se quer 

o bem estar do filho. Conselheiros imprudentes insistirão com a mãe quanto à necessidade de 

satisfazer todo o desejo e inclinação; mas tal ensino é falso e pernicioso. A mãe é colocada por 

ordem do próprio Deus sob a obrigação mais solene de exercer o domínio de si mesma. E os 

pais, bem como as mães, acham-se incluídos nesta responsabilidade. Pai e mãe transmitem 

aos filhos suas características, mentais e físicas, suas disposições e seu apetite. Como resultado 

da intemperança paterna, as crianças muitas vezes têm falta de força física e de capacidade 

mental e moral. Alcoólatras e fumantes, podem transmitir a seus filhos seu insaciável desejo, 

seu sangue inflamado e nervos irritáveis e efetivamente o fazem. O libertino muitas vezes lega 

à prole, como herança, os seus desejos impuros e mesmo moléstias repugnantes. E, como os 

filhos têm menos poder para resistir à tentação do que o tiveram seus pais, a tendência é para 

que cada geração decaia mais e mais. Em grau elevado, os pais são responsáveis não somente 

pelas paixões violentas e apetites pervertido dos filhos, mas também pelas enfermidades de 

milhares que nascem mudos, cegos, doente ou idiotas.  A indagação de cada pai e mãe dever 

ser: “Que faremos pelos filhos que nos nascerá?" O efeito das influências pré-natais tem sido 

por muitos considerado levianamente, mas a instrução enviada do Céus àqueles pais hebreus, 

e duas vezes repetida da maneira mais explicita e solene, mostra como é este assunto 

considerado por nosso Criador.  E não era bastante que o filho prometido recebesse um bom 

legado dos pais. Este devia ser seguido de um ensino cuidadoso e da formação de hábitos 

corretos. Deus determinara que o futuro juiz e libertador de Israel fosse desde a infância 

ensinado na estrita temperança. Devia ser nazireu desde seu nascimento, achando-se assim 

posto sob proibição perpétua do uso do vinho ou de bebida forte. As lições de temperança, 

renúncias e governo de si mesmo, devem ser ensinadas às crianças mesmo desde a infância.  

A proibição do Anjo, incluía toda a "coisa imunda". A distinção entre alimentos limpos e 

imundos não era um estatuto meramente cerimonial e arbitrário, mas baseava-se em 

princípios sanitários. À observância desta distinção pode atribuir-se em grande parte a 

maravilhosa vitalidade que durante milhares de anos tem distinguido o povo judeu. Os 

princípios de temperança devem ser mais abrangentes do que a mera abstenção de bebidas 

alcoólicas. O uso de alimento estimulante e indigesto é, muitas vezes, tão ofensivo à saúde 

como aquelas e em muitos casos lança as sementes da embriaguez. A verdadeira temperança 

nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que 

é saudável. Poucos há que se compenetram, como deviam, do quanto seus hábitos no regime 

alimentar têm que ver com sua saúde, seu caráter, sua utilidade neste mundo e seu destino 

eterno. O apetite deve sempre estar sob a sujeição das faculdades morais e intelectuais. O 

corpo deve ser o servo da mente e não a mente o servo do corpo" Patriarcas e Profetas, 

páginas 561 e 562.] 
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Doze de Maio 

Escolhas Erradas I 

 Depois, deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão; 

o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes 13:24 

 Quando estudamos a história de Sansão na Palavra de Deus, ficamos 

imaginando como alguém que foi escolhido por Deus para uma missão tão nobre, pôde 

se desviar com tanta facilidade dos caminhos do Senhor? 

 Sansão não era apenas mais um menino que havia nascido em alguma das doze 

tribos de Israel. Veja como foi profetizado o seu nascimento: "E havia um homem de 

Zorá, da tribo de Dã, cujo nome era Manoá; e sua mulher, sendo estéril, não tinha 

filhos. 

E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e 

nunca tens concebido; porém conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de 

beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e 

terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha; porquanto o menino será 

nazireu de Deus desde o ventre; e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus". 

Juízes 13:2-5 

 Conseguiu ver a origem da escolha de Sansão, como o futuro libertador de 

Israel? "Apareceu um anjo do Senhor". A escolha de Sansão foi divina. O nascimento 

seria algo extraordinário, pois mulheres estéreis não podem ter filhos. A dieta da mãe 

veio como pré-requisito para uma boa gravidez. O menino seria um escolhido do 

Senhor, consagrado ao Senhor, seria um libertador do povo de Israel da mão dos 

filisteus, não poderia cortar seu cabelo, o que o identificaria no meio do povo de Deus 

como um nazireu, ou seja, um ungido do Senhor, um escolhido para uma missão 

especial e para culminar todo esse conjunto de bênçãos, nosso verso de hoje nos diz: 

 Depois, deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão; o menino cresceu e o 

Senhor o abençoou. Juízes 13:24 

 Depois de tudo o que já havia sido predito para ele, o próprio Deus o abençoou. 

Mas o que o levou a se distanciar dos caminhos do Senhor? Porque um garoto, um 

jovem, um homem que tinha tudo para dar certo, teve uma vida transtornada e 

conturbada?  Que caminhos o levaram para um destino inusitado? Porque tantos filhos 

homens de nosso meio, acabam por seguir os mesmos passos de Sansão? Será que 

Deus não poderia ter blindado a Sansão para que ele não pecasse, não caísse e dessa 

forma, Deus poderia ter contado com os seus préstimos para livrar o Seu povo das 

mãos dos filisteus? 

 Amanhã, veremos ver os passos que levaram o escolhido do Senhor a se afastar 

dos caminhos do Senhor e tirar lições preciosas para nossas vidas. 
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Treze de Maio 

Escolhas Erradas II 

 Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, 

mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para 

que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Juízes 14:3 

 Estava tudo dando certo na vida de Sansão. Ele havia sido escolhido por Deus deste o 

ventre de sua mãe, sua mãe seguiu a dieta determinada por Deus, ele nasceu perfeito, 

saudável, cresceu abençoado por Deus, sabendo qual era a sua missão e com um longo cabeço 

de nazireu, que mostrava para ele e para todos os que o rodeavam que ele seria um libertador 

de Israel, das mãos dos inimigos filisteus. 

 Como dissemos, tudo estava indo muito bem na vida de Sansão até que entra uma 

mulher do inimigo na vida de um homem de Deus. Veja o relato bíblico: "E desceu Sansão a 

Timnate; e, vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, Subiu, e declarou-o a seu 

pai e a sua mãe, e disse:  Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus; agora, pois, tomai-

ma por mulher”.  Juízes 14:1-2 

 Imaginem o impacto que Manoá e sua esposa não devem ter sentido, ao saberem que 

o seu bebê, que agora era um homem, o seu eleito do Senhor, o menino escolhido por Deus 

para ser o libertador de Israel, vem informar-lhes que sua esposa seria uma inimiga filistéia! 

Que traição, que desonra, que tragédia, que péssima escolha, que escolha errada, que falta 

de sabedoria, de discernimento para escolher entre o certo e o errado. 

 Se apenas flertar com a inimiga já era perigoso, imagina casar como ela e foi 

exatamente isso que Sansão fez. Quantos pais cristãos já não foram duramente golpeados e 

traídos por seus filhos, quando eles resolveram casas com os inimigos do Senhor. Todo aquele 

sonho de levar seu príncipe ou sua princesa para o altar do Senhor, para receber a bênção do 

Senhor e de seus pais, foram descartados por esses filhos que à exemplo do Sansão, fizeram 

uma das piores escolhas de suas vidas. O inacreditável é que não faltaram conselhos de pais 

cristãos quanto a tragédia que é casar com os inimigos do Senhor, mas mesmo assim, os filhos 

exercendo um direito inalienável, chamado livre arbítrio, muitos desses filhos resolvem não 

escutar seus pais e ainda por cima quebram todos os sonhos que esses pais alimentaram desde 

o dia em que seus pais souberam que estavam grávidos. 

 Qual deveria ser atitude desses pais cristãos quando seus filhos escolhem de forma 

tão negligente a pessoa com quem eles devem se casar? Os pais de Sansão fizeram sua parte 

e tentaram aconselhar e creio que esse é o primeiro passo a ser dado quando acontece a essa 

situação. Mas se filho tem direito de escolha, presente dado a todos os seres humanos por 

Deus e ainda assim insiste nessa decisão, o que sobra para os pais? 

 Na minha singela opinião, o que resta para os pais é a oração. Somente orando por 

misericórdia, por sabedoria e por perdão para o filho é que os pais encontrarão forças para 

encarar uma situação jamais pensada. Muitas das vezes o exemplo dos pais fala muito alto 

para um filho, porém para o outro, não representou nada e as escolhas vão e vem. 
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Quatorze de Maio 

Escolhas Erradas III 

 Disse Sansão a seu pai: Toma-me desta, pois só deste me 

agrado. Juízes 14:3 

 Nada como termos uma profetiza em nosso meio adventista do sétimo dia e poder 

ouvir sua voz, através de sua pena inspirada, quando o assunto é casamento e nascimento 

de uma nova família.  Veja o que ela escreveu em Patriarcas e Profetas, páginas 563/564: 

 "Exatamente quando entrava para a varonilidade, época em que deveria executar sua 

missão divina - tempo este em que mais dos em todos os outros deveria ser fiel a Deus, ligou-

se Sansão aos inimigos de seu povo.  Não procurou saber se poderia melhor glorificar estando 

unido ao objeto de sua escolha ou se encontrava a colocar-se em posição em que não poderia 

cumprir o propósito a ser realizado pela sua vida. A todos os que em primeiro lugar procuram 

honrá-Lo, Deus prometeu sabedoria, mão não há promessa àqueles que se inclinam a agradar 

a si mesmos.  

 Quantos não estão adotando a mesma conduta de Sansão! Quantas vezes se efetuam 

casamentos entre os que são tementes à Deus e os ímpios, porque a inclinação governa a 

escolha do marido e da mulher! As partes não pedem conselho de Deus, nem têm em vista a 

Sua glória. O cristianismo deve ter influência dominante na relação matrimonial; mas dá-se 

muitas vezes o caso de que os motivos que determinam está união não se coadunam com os 

princípios cristãos. Satanás procura constantemente fortalecer o seu poder sobre o povo de 

Deus, induzindo-os a entrar em aliança com seus súditos e a fim de realizar isto ele se esforça 

por despertar paixões impuras no coração. Mas o Senhor em Sua Palavra instruiu claramente 

Seu povo a não se unir àqueles nos quais não habita o amor para com Ele. "Que concórdia há 

entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o tempo de Deus 

com os ídolos." II Coríntios 6:15 e 16 

 Em sua festa nupcial foi levado Sansão à associação familiar com os que odiavam ao 

Deus de Israel. Quem quer que voluntariamente entre para uma relação tal, sentirá a 

necessidade se conformar até certo ponto com os hábitos e costumes de seus companheiros. 

O tempo assim despendido é mais do que desperdiçado. Entretêm-se pensamentos e falam-

se palavras que tendem a derribar as fortalezas dos princípios e enfraquecer a cidadela da 

alma. 

 A esposa, para cuja obtenção Sansão transgredira o mandamento de Deus, mostrara-

se traidora a seu esposo antes de encerrar-se a festa nupcial. Irado pela sua perfídia, Sansão 

abandonou-a por algum tempo e foi sozinho para suas casas em Zorá. Quando depois de 

acalmar-se, voltou em busca da esposa, encontrou-a como mulher de outro. Sua vingança, 

devastando todos os campos e vinhas dos filisteus, induzi-os a assassiná-la, embora as 

ameaças deles a houvessem compelido ao dolo com que tivera início aquela calamidade. 

Sansão já havia dado prova de sua força maravilhosa, matando sozinho um leão novo, bem 

como matando trinta dos homens de Asquelon. Agora levado à cólera, pelo bárbaro assassínio 

da esposa, atacou os filisteus e feriu-os "com grande ferimento. Então, desejando um seguro 

refúgio de seus inimigos, retirou-se para a "Rocha de Etã", na tribo de Judá". 
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 Sua Semana em família 
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Quinze de Maio 

Escolhas Erradas IV 

 Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha 

à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de 

minha mãe, se vier a ser raspado, ir-se-á de mim a minha força e 

me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Juízes 16:17 

 Depois de mais uma escolha errada ao se relacionar com uma prostituta em Gaza, 

Sansão faz mais uma escolha errada ao se relacionar com uma mulher do vale de Soreque - 

conhecida Dalila. Depois de várias investidas sem sucesso por parte de Dalila, finalmente 

Sansão abriu seu coração e revelou o segredo de sua força. O resultado, nós vamos permitir 

que Ellen G. White nos edifique com suas palavras, em Patriarcas e Profetas pág. 567/568: 

 A promessa de Deus de que por meio de Sansão começaria a "livrar a Israel da mão 

dos filisteus", foi cumprida, mas quão tenebroso e terrível é o relato daquela vida que poderia 

ter sido um louvou a Deus e uma glória para a nação! Se Sansão tivesse sido fiel a vocação 

divina, ter-se-ia cumprido o propósito de Deus em Sua honra e exaltação. Mas ele rendeu-se 

à tentação, e mostrou-se infiel à sua incumbência e sua missão cumpriu-se com a derrota, 

escravidão e morte. 

 Fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da Terra, mas no domínio de si 

mesmo, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. Muitos tomam erradamente as 

paixões fortes como caráter forte, mas a verdade é que aquele que é dominado por suas 

paixões é homem fraco. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos 

sentimentos que ele domina e não pelos sentimentos que o dominam. 

 O cuidado providencial de Deus estivera com Sansão, a fim de que ele pudesse estar 

preparado para realizar a obra que fora chamado a fazer. Mesmo no princípio da vida esteve 

cercado por condições favoráveis para a força física, vigor intelectual e pureza moral. Mas, sob 

a influência de companheiros ímpios deixou aquele apego a Deus que é a única salvaguarda 

do homem, e foi arrastado pela onda do mal. Aqueles que no caminho do dever são levados à 

prova podem estar certos de que Deus os guardará, mas, se os homens voluntariamente se 

colocam sob o poder da tentação, cairão mais cedo ou mais tarde. 

 Justamente aqueles que Deus se propõe usar como Seus instrumentos para uma obra 

especial, Satanás, empregando seu máximo poder procura transviar. Ele nos ataca em nossos 

pontos fracos, procurando, pelos defeitos de caráter, obter domínio sobre o homem todo; e 

sabe que, se tais defeitos são acalentados terá bom êxito. Mas ninguém precisa ser vencido. 

O homem não é deixado a vencer o poder do mal pelos seus fracos esforços. O auxílio está às 

mãos, e será dado a toda alma que realmente o desejar. Anjos de Deus, que sobem e descem 

pela escada que Jacó viu em visão, auxiliarão a toda alma, que o deseje, a subir mesmo ao 

mais altos Céus". 

 É simplesmente fantástico que a história de nossas vidas é a história de nossas 

escolhas.  Sansão fez diversas escolhas erradas, mas no final de sua vida, Deus o honrou, 

devolvendo sua força, mas ele também acabou morrendo com os filisteus. Será que o exemplo 

de Sansão pode nos ensinar a como não tomar decisões erradas? 
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Dezesseis de Maio 

O Clamor de Ana 

 Levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao 

Senhor e chorou abundantemente. I Samuel 1:10 

 Se existe uma história bem conhecida na Palavra de Deus é a história do menino, do 

profeta, do sacerdote e do homem de Deus chamado Samuel. Este ungido do Senhor 

participou do processo de troca de governo de Israel, quando o povo de Deus, trocou a 

teocracia para a realeza e desta forma se igualaram a todas as nações pagãs ao seu redor. 

Samuel esteve presente na unção de Saul e na unção de Davi. 

 Mas talvez a fase mais importante da vida de Samuel e quem sabe por isso alcance 

mais o coração dos filhos foi a sua infância. Mas como foi essa infância? Quem cuidou de 

Samuel nessa fase de sua vida? Ele simplesmente nasceu na casa de Ana e Elcana? O que 

houve por trás da história desse homem de Deus e que lições elas trazem para nossas vidas? 

 Quando pensamos na história de Samuel, imediatamente nos vem à mente a história 

de Ana, porque de Elcana o seu marido, ninguém irá se lembrar. Elcana era o homem que 

tinha duas esposas: Ana e Penina.  Existia uma grande diferença entre elas: Penina tinha filhos 

e Ana não e não ter filhos na cultura judaica era motivo de rejeição e humilhação. Ana era 

estéril e isso a impossibilitava de ter filhos, mas nem por isso deixou de ser o alvo preferido 

de Penina. 

 Em pleno século 21, muitas mulheres só namoram, só noivam e só casam, com seus 

respectivos pretendentes com a única condição de não ter filhos, mas não ter filhos na cultura 

judaica, era algo inimaginável na mente de uma mulher judia e a Ana não restou outro recurso 

a não ser o clamor ao Senhor. 

 Nosso verso de hoje nos fala de um clamor que por sinal é bem diferente de uma 

simples oração. Quanto temos um pedido simples ou mesmo uma simples gratidão, nós 

simplesmente oramos e na maioria das vezes, sequer ajoelhamos para tal. Essas são a grande 

maioria de nossas orações, mas o verso de hoje nos ensina que a diferença entre uma oração 

e um clamor, é exatamente a presença de um choro abundante.  

 Ana passou anos orando por Samuel e Deus ouviu todas as suas preces, mas Deus 

somente atendeu, quando ela clamou. A oração, o choro e o clamor foram importantes, mas 

quando Ana entregou a história de sua maternidade nas mãos do Senhor, para que ela 

acontecesse no tempo do Senhor, quando ela clamou ao Senhor, quando ela chorou ao Senhor 

e confiou inteiramente no Senhor, aí então Deus tomou a dianteira e a partir daí o mundo 

conheceu o menino Samuel. 

 Conseguimos entender a diferença entre orar e clamar? Conseguimos entender que a 

vinda de filhos para nossas vidas depende do Senhor e que essa bênção vem no momento 

certo? Iremos ensinar essa lição para seus filhos?  Iremos lembrar da diferença entre clamar 

e orar, sempre que nos ajoelharmos para orar? Que Deus nos abençoe para tal. 
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Dezessete de Maio 

O Voto de Ana 

 E fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente 

atentares para a aflição de sua serva e de mim te lembrares e da tua 

serva tem não esqueceres e lhes deres um filho varão, ao Senhor o 

darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça, não passará 

navalha. I Samuel 1:11 

 Depois de clamar por um filho, depois de chorar abundantemente, depois de abrir seu 

coração ao Senhor, Ana fez um voto e nosso verso de hoje é o voto de Ana. Veja que o sonho 

de ter um filho varão tinha um objetivo por trás: ela não queria ficar com o filho só para si e 

sim devolvê-lo para o Senhor e isso "por todos os dias de sua vida". 

 Achei fantástico o voto de Ana, pois ela foi condicionando seu pedido passo a passo e 

quando pensamos que ela queria o filho só para ela, Ana nos surpreende dizendo que ela 

queria ter um filho, mas para devolvê-lo para o Senhor. Que linda atitude isenta de qualquer 

egoísmo. Conhece alguma mãe que já tenha orado como Ana? 

 O voto de Ana nos faz pensar no real motivo pelos quais queremos ter filhos. Qual a 

grande motivação de nossa paternidade e maternidade? O que nos leva a ajoelhar por anos 

clamando por um filho? Porque realmente precisamos deles? Será somente para uma 

realização pessoal?  Será que os temos somente para provar para nossos familiares que 

também somos bons na arte de trazer netos e sobrinhos para nossa grande família? Vivemos 

em tempos modernos em que muitos casais, inclusive casais cristãos, não querem ter filhos e 

também como cristãos precisamos respeitá-los.  Não existe nenhum mandamento ao longo 

de toda a Palavra de Deus que nos obrigue a ter filhos e como cristãos modernos precisamos 

entender a posição desses casais, sem preconceitos formados contra esses casais. 

 Ana fez um voto e fazer um voto é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é cumprir esse 

voto. Será que Ana teve o caráter de cumprir o voto que prometeu?  Será que ela se 

arrependeu e ficou com o filho somente para si, o resto de sua vida, pediu perdão a Deus e 

tudo ficou por isso mesmo? A Palavra de Deus nos mostra como foi o fechamento dessa 

história: “E, havendo-o desmamado, tomou-o consigo, com três bezerros, e um efa de farinha, 

e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor, em Siló, e era o menino ainda muito criança. 

E degolaram um bezerro, e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua 

alma, meu senhor; eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, para orar ao SENHOR. Por 

este menino orava eu; e o Senhor atendeu à minha petição, que eu lhe tinha feito"  I Samuel 

1:24-27  

 O que nós como pais podemos ensinar aos nossos filhos sobre votos, cumprimento 

dos mesmos, a oração, o clamor, a paciência, a persistência, a gratidão e tantas outras virtudes 

dessa mulher que soube pedir, soube clamar e principalmente soube esperar a resposta às 

suas orações no tempo de Deus? A Palavra de Deus mostra homens e mulheres pecadores 

com virtudes extraordinárias, quando eles entregam suas vidas ao Senhor e permitem que Ele 

os dirija. Acontece assim com vocês? 
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Dezoito de Maio 

Aos Que Me Honram 

 Porque aos que me honram, honrarei.  I Samuel 2:30 

 Não sei qual o grau de intimidade que você e mesmo sua família tem com a Palavra de 

Deus. Não sei se vocês têm o hábito de ler ou estudar a Palavra diariamente e medida que a 

leitura ou o estudo avançam, não sei se vocês vão sublinhando com caneta azul ou mesmo 

vermelha, os versos que mais os impressionaram. Mas se você costuma fazer isso, creio que 

hoje chegou o dia de pegar a caneta vermelha e destacar com essa cor mais forte este final do 

verso de I Samuel 2:30 

 Precisamos entender o contexto desse verso para depois trazermos essa bênção de 

tão poucas palavras para dentro do ambiente de nosso lar para abençoar nossas famílias. 

Quando Elcana e suas esposas, Ana e Penina, saíam anualmente de sua cidade na região 

montanhosa de Efraim e se dirigiam até Siló, era para sacrificar um animal e adorar ao Senhor.  

E quem estava ali em Siló na qualidade de sacerdotes oficiantes? "Estavam ali os dois filhos de 

Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor".  I Samuel 1:3. Porém foi o sacerdote Eli, que 

viu Ana chorar, viu Ana fazer o voto, viu Ana orar com o coração e apenas mexer os lábios, o 

que o levou a pensar que ela estava embriagada.  Ana negou que estivesse embriagada e foi 

para Eli que Ana apresentou seu filho Samuel e o deixou aos seus cuidados tão logo o 

desmamou. 

 A Palavra de Deus nos diz que os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, cometiam crimes 

horrorosos como sacerdotes do Senhor e Eli era complacente com os seus filhos. Aquela 

situação irritou ao Senhor de forma tal que o Senhor enviou um profeta a Eli, com uma 

mensagem forte, poderosa e definitiva. Entre outras mensagens, este profeta do Senhor, 

predisse que Hofni e Finéias iriam morrer. 

 Apesar de serem sacerdotes do Deus Altíssimo e ocuparem o cargo espiritual mais 

importante do judaísmo, suas atitudes, seus crimes desonraram o nome do Senhor e o Senhor 

para manter o Seu nome, o nome de Seu povo e mesmo para executar um juízo que era 

necessário, Ele anunciou através de seu profeta que seus dois sacerdotes iriam morrer. 

 Nosso verso de hoje tem um final quase que totalmente desconhecido: "Porque aos 

que me honram, Eu honrarei; porém os que me desprezam, serão desmerecidos". I Samuel 

2:30. Que lições podemos tirar para nossas vidas e para a vida de nossas famílias sobre esse 

incidente como os ungidos do Senhor?  

 Creio que a primeira lição que aprendemos é que precisamos servir e amar ao Senhor 

pelo que é certo e isso não tem nada a ver com cargos e posições, que tenhamos em nossa 

casa, em nosso trabalho ou mesmo na igreja. A segunda lição é que devemos fazer o certo 

pelo que é certo, ou seremos eternos comerciantes de nossos princípios e valores. A terceira 

lição é que se quisermos que o Senhor nos honre, temos que honrá-lo, não somente com 

palavras, mas principalmente com atitudes.  

 "Aos que me honram, honrarei!" - Já sublinhou de vermelho na sua Bíblia? 
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Dezenove de Maio 

Fala Senhor 

 Fala Senhor, porque o teu servo ouve. I Samuel 3:9 

 Quase todas as crianças que cresceram nas igrejas cristãs apreciam a história de 

Samuel, que por sinal também é a história de Ana. Quem não lembra com carinho todo o 

empenho de Ana ao clamar ao Senhor pelo privilégio e oportunidade de ter um filho varão? 

Como precisamos aprender com Ana sobre a necessidade de clamarmos ao Senhor, até que 

consigamos do Senhor a benção que necessitamos, não é verdade? Como não lembrar o 

cuidado de Ana para com seus filhos sacerdote, ao trazer-lhe uma túnica nova, todo ano 

quando subia para o sacrifício anual? 

 Uma informação bíblica que poucos sabem a respeito de Ana é tão logo, ela devolveu 

seu pequeno Samuel ao Senhor, este mesmo Senhor a abençoou, com mais cinco filhos, sendo 

três meninos e duas meninas. I Samuel 1:21 

 O tempo foi passando e chegou um dia fantástico na vida de Samuel: o dia em que o 

Senhor o chamou pelo nome e vamos deixar que a própria Palavra de Deus, nos relembre esse 

dia memorável na vida de Samuel: 

 “E o jovem Samuel servia ao SENHOR perante Eli; e a palavra do SENHOR era de muita 

valia naqueles dias; não havia visão manifesta. E sucedeu, naquele dia, que, estando Eli 

deitado no seu lugar (e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver). E estando 

também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, 

onde estava a arca de Deus, O Senhor chamou a Samuel, e disse ele: Eis-me aqui. E correu a 

Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a 

deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se 

levantou, e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei 

eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe 

tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira 

vez, e ele se levantou, e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu 

Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te e há de ser que, se 

te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu 

lugar. Então veio o Senhor, e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E 

disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve". I Samuel 3:1-10 Deus abriu o coração à Samuel 

e lhe disse tudo o que iria fazer contra a casa de Eli e depois coube a Samuel contar à Eli, tudo 

o que Deus o havia contado. Depois que Eli ouviu tudo, ele reconheceu que fora o Senhor que 

havia falado com Samuel: "É o Senhor, faça o que bem lhe parecer aos seus olhos." I Samuel 

3:18 

 Nossa meditação de hoje encerra com um verso fantástico: "Crescia Samuel e o Senhor 

era com ele e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra." I Samuel 3:19. Para 

mim, Samuel representa todos os meninos e meninas que vieram a este mundo graças ao 

clamor de sua mãe, que aprenderam a ouvir e a distinguir a voz do Senhor, desde pequenos e 

por conseguinte, tiveram os privilégios de serem do Senhor por toda a sua vida. 
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Vinte de Maio 

Ebenezer 

 Até aqui nos ajudou o Senhor. I Samuel 7:12 

 Sabe aqueles versos incríveis, fantásticos e que a hora que precisamos encontrá-los, 

será fácil, porque você gostou tanto que sublinhou de vermelho?  Esse é nosso verso de hoje. 

Mas você lembra do contexto histórico desse verso? Lembra de quem falou esse verso 

incrível? Em que momento da história bíblica ele aparece?  

 A nação de Israel tinha vários inimigos históricos e quando lemos o Velho Testamento, 

não podemos nunca nos esquecer de dois deles: os filisteus e os midianitas. Os filisteus 

estavam oprimindo o povo de Israel a tal ponto, que até a arca da aliança, a mesma arca que 

guardava a lei de Deus, o sinal que Deus havia dado a Israel de eles eram seu povo, estava nas 

mãos filistéias. 

 Mas havia chegado a hora de dar um basta nessa história e Deus participou ativamente 

nessa guerra. Quando Deus vai à guerra, Ele não vai para perder. Ele nunca saiu derrotado de 

batalha nenhuma, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos reis, o General 

dos generais, o Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso Deus. O Deus de nossa infância, o Deus de 

nossa juventude e o Deus de nossa maturidade. Vamos permitir que a Palavra de Deus nos 

conte como foi essa batalha: 

 "Disse mais Samuel: Congregai a todo o Israel em Mizpá; e orarei por vós ao Senhor. 

E congregaram-se em Mizpá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram 

aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em 

Mizpá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mizpá, 

subiram os maiorais dos filisteus contra Israel; o que ouvindo os filhos de Israel, temeram por 

causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao 

Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um 

cordeiro de mama, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor; e clamou Samuel ao Senhor 

por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. 

 E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à 

peleja contra Israel; e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e 

os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. 

E os homens de Israel saíram de Mizpá; e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de 

Bete-Car. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mizpá e Sem, e chamou-lhe Ebenézer; 

e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram 

aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de 

Samuel". I Samuel 7:5-13 

 Ao longo de história da vida de nossas famílias, teremos lutas e isso é inevitável, mas 

se permanecermos ao lado do Senhor e de nossa família, sempre haverá um Ebenezer para 

nos acompanhar. O Senhor sempre estará conosco, dirigindo, cuidando, guardando, 

protegendo e até trovejando, se preciso for para nos salvar e salvar nossa família. 

 Nunca esqueça: Ebenezer: Até aqui nos ajudou o Senhor! 
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Vinte e Um de Maio 

Filhos Perdidos 

 Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, se 

inclinaram a avareza e aceitaram subornos e perverteram o 

direito. I Samuel 8:3 

 É sempre bom ler o texto, mas melhor ainda é entender o contexto e o contexto nos 

diz: "Tenho Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito 

chamava-se Joel e o seu irmão chamava-se Abias e foram juízes em Berseba". I Samuel 8:1-2.  

Agora vem o nosso verso de hoje, talvez o verso que nenhum pai cristão gostaria de ler, caso 

se esse verso se referisse a história de seus filhos e sua família: "Porém, seus filhos não 

andaram pelos caminhos dele, se inclinaram a avareza e aceitaram subornos e perverteram o 

direito". I Samuel 8:3 

 Que tragédia deve ter sido para o menino Samuel, que foi entregue para servir na obra 

do Senhor desde pequeno, para aquele menino que cresceu dentro do ambiente do santuário, 

que conviveu com o sacerdote Eli e seus filhos também sacerdotes, para aquele jovem 

sacerdote e por fim para o senhor Samuel que julgou a Israel, todos os dias de sua vida, ver os 

seus filhos juízes se perderem por conta de escolhas erradas e pelos pecados de avareza, 

suborno e perversão do direito! O que esse triste quadro nos ensina? Quais lições levamos 

para nossas vidas familiares e também vidas espirituais?  

 Creio que como cristãos, muitos de nós tem o conceito errado de que pastores são 

super homens espirituais e por terem sido escolhidos pelo Senhor, isso os torna imunes ao 

pecado, mas precisamos sempre lembrar que "todos pecaram e carecem da glória de Deus" 

Romanos 3:23. Samuel era um sacerdote e seus filhos se perderam. Em nenhum lugar da 

Palavra de Deus irá dar uma garantia aos pastores de que seus filhos sempre seguirão os seus 

caminhos, os seus passos e suas escolhas.  

 Precisamos entender também que filhos de pastores também são pecadores iguais a 

todos os mortais, inclusive os pais deles e isso pode nos ajudar a compreender suas atitudes 

e os caminhos que eles irão seguir. Existem muitos cristãos evangélicos que não dão um passo 

sequer na sua vida espiritual, sem consultar o "seu" pastor. Isso os torna dependentes de um 

ser humano falível e pecador e se esse pastor não for inteiramente do Senhor, ele levará suas 

ovelhas para o redil do inimigo. Precisamos entender que os filhos independentes de terem 

pais pastores ou não, tem o direito inalienável ao livre arbítrio e se pelas suas escolhas eles 

escolherem os caminhos do inimigo, não nos restará outra alternativa a não ser orar por eles. 

Não temos a menor garantia de que nossos filhos permanecerão nos caminhos do Senhor, 

mas o que não pode acontecer em nossa vida de pais cristãos, é nós os pais abandonarmos os 

caminhos do Senhor, porque simplesmente ao permanecermos nos caminhos do Senhor por 

toda uma vida, talvez seja essa a única vitrine que os filhos que se perderam, estarão olhando. 

 Que possamos clamar por dois projetos de vida:  Não abandonarmos os caminhos do 

Senhor e orarmos diariamente para que nossos filhos também permaneçam fiéis, porque 

nenhum pai cristão merece ver seus filhos perdidos no território do inimigo. 
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Vinte e Dois de Maio 

Mudança de Governo 

 Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo 

quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim. para eu não 

reinar sobre ele. I Samuel 8:7 

 Existe uma frase muito interessante que diz: Quando você não consegue mais imaginar 

como sua vida pode piorar, o governo consegue. Talvez você tenha achado engraçado, mas 

quase todas as mudanças nas leis, que afetam o povo em geral, são para piorar a vida deles, 

sempre retirando direitos já conquistados, ao passo que as leis que existem para beneficiar, 

sempre são para beneficiar os partidos políticos e seus filiados. 

 Fico imaginando o que aconteceu dentro da mente dos anciãos de Israel, quando 

chegaram para Samuel e lhe disseram: "Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e 

vieram a Samuel, à Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus 

caminhos; constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas 

as nações". I Samuel 8:4 e 5. 

 A reação imediata de Samuel foi: "Porém essa palavra não agradou a Samuel, quando 

disseram:  Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor". I Samuel 8:6 

 Se Samuel não gostou da reação do pedido dos anciãos, nosso Deus reagiu diferente: 

“Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a 

ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele.” I Samuel 8:7 

 Geralmente quando existem manifestações populares contra o governo atual de 

qualquer país, a oposição sempre inflama os adolescentes e os jovens, que por serem 

inexperientes, aceitam o desafio de "mudar a história da nação", mal sabendo eles que são 

apenas massa de manobra não mão dos líderes da oposição. Tanto isso é verdade, que quando 

os governos caem e aposição assume, ninguém irá sequer lembrar dos jovens e dos 

adolescentes que eles insuflaram, para lhes oferecer cargos e mordomias no governo. Quando 

o assunto é política, o que interessa é sempre ser governo, pois esse é o sonho dourado da 

oposição. 

 O interessante é que no caso da nação de Israel, não foram os jovens e muito menos 

os adolescentes que foram pedir um novo governo e sim os anciãos. Sim, os homens maduros, 

vividos e experientes, que queriam que Samuel escolhesse um rei, da mesma forma que as 

nações pagãs tinham. Fico pensando que essa talvez tenha sido a pior escolha que a nação de 

Israel fez em toda a sua história: trocar a teocracia pela monarquia ou seja trocar Deus pelo 

homem e essas mudanças trouxe consequências trágicas para toda a nação. Antes que nossos 

filhos se apaixonem por governos e oposições terrenos, precisamos ensiná-los que, enquanto 

estivermos nessa terra de pecado, os governos sempre irão atender com prioridade os 

interesses de seus partidos políticos e sempre irão beneficiar seus amigos e aos que os 

colocaram no poder. Para nós cristãos nos resta a esperança e certeza na volta de Jesus, 

quando finalmente a teocracia será restaurada ao governo do Universo. 
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Vinte e Três de Maio 

Homem de Deus 

 Então, responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos 

oprimistes, nem tomastes coisa alguma das mãos de ninguém. I 

Samuel 12:4 

 Quando pensamos nos homens de Deus do Velho Testamento, inúmeros nomes nos 

vêm à mente. Como não reconhecer Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Jeremias e tantos outros 

profetas como não sendo homens de Deus? Mas sinceramente creio que temos que incluir o 

nome do profeta Samuel nessa galeria. Desde o clamor de suas mães por ele, desde o 

cumprimento da promessa por parte de Deus de que ele nasceria, desde a sua entrega para o 

serviço do Senhor ainda menino, desde o seu crescimento no ambiente do santuário, tendo 

que conviver como os corruptos sacerdotes Hofni e Finéias, sem se misturar com eles, desde 

toda a sua carreira como sacerdote e juiz, o profeta Samuel, com certeza, merece o título 

honorário de homem de Deus. 

 O profeta Samuel fez a transição de governo de Israel. O bendito povo do Senhor havia 

pedido um rei e agora coube a ele a tarefa de ungir o rei que o Senhor havia escolhido para 

marcar o fim da teocracia - governo de Deus e o início da monarquia - governo dos reis. Saul 

foi o escolhido do Senhor e Samuel recebeu a missão divina de separá-lo do povo e ungi-lo 

como rei. Tão logo Saul foi proclamado rei, Samuel teve uma conversa séria com toda a nação 

de Israel e a Palavra de Deus nos conta como foi: 

 "Então disse Samuel a todo o Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me 

dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já 

envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde 

a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui; testificai contra mim perante o Senhor, e 

perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, a 

quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno e com ele encobri os meus olhos, 

e vo-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem 

recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra 

vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o 

povo: Ele é testemunha". Samuel 12:1-5 

 Que testemunho fantástico desse homem de Deus não é verdade? Toda a vida de 

Samuel, sempre esteve bem exposta à toda a nação de Israel e simplesmente ninguém pode 

acusá-lo e culpá-lo de nada, absolutamente nada de errado. Como nossos governantes, nossa 

igreja e nossos lares, precisam ler este testemunho de vida de Samuel, para darmos rumos em 

nossas vidas. 

 Os homens de Deus não podem ser iguais aos demais homens, pois Deus faz toda a 

diferença na vida deles. Como pais e maridos, como líderes de igreja, que muitos são, estamos 

dando o nosso exemplo? Nossos filhos nos reconhecem como os sacerdotes de nossos lares, 

os líderes de nossas casas, os maridos que nossas esposas sempre sonharam, os pais que 

nossos filhos merecem e os homens de Deus, que Ele espera que todos sejamos. 

 Que todos os homens de Deus façam a diferença na vida de suas famílias. 
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Vinte e Quatro de Maio 

Aparências Enganam 

 Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua 

aparência, nem para a sua altura, porque O rejeitei; porque o Senhor 

não vê como vê o homem. o homem vê o exterior, porém, o Senhor, o 

coração. I Samuel 16:7 

 Tão logo começou a sua carreira de rei, Esaú, o escolhido de Deus, começou a sentir o 

gosto do poder e isso o levou a tomara atitudes que desagradavam ao Senhor, até chegar a 

ponto de desobedecer a vários "Assim diz o Senhor". Uma de suas atitudes que desagradaram 

a Deus, foi o ato dele oferecer sacrifícios ao Senhor, assumindo o ofício e papel de sacerdote, 

sem ter sido ungido para tal. Tão logo ele acabara de oferecer o sacrifício, chega Samuel e lhe 

pergunta o que ele havia feito. Depois de ouvi-lo, veio a sentença: "Já agora não subsistirá o 

seu reino. O Senhor buscou para si um homem que Lhe agrada e já lhe ordenou que seja 

príncipe sobre o Seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou". I Samuel 

13:14 

 O tiro de misericórdia no reinado de Saul, aconteceu quando ele poupou a Agague, 

que era o rei dos amalequitas e o melhor de seus animais e bens, quando a ordem expressa 

de Deus, era para destruir tudo. E desta vez a sentença foi definitiva: "Visto que rejeitaste a 

Palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei". I Samuel 15:22 

 Que lição podemos tirar desse verso? Quantos líderes serão rejeitados por Deus, 

simplesmente porque não ouviram a voz de Deus e não fizeram exatamente o que Deus 

esperava que eles fizessem? Aqui está bem clara a diferença entre obedecer e não obedecer. 

Muitos de nós cristãos, só queremos as bênçãos de Deus, mas quando nos é exigido 

obediência, simplesmente fazemos de conta que não é conosco.  Essa é uma verdade quando 

o assunto é atender os claros ensinamentos da Palavra de Deus como também é uma verdade 

quando se trata de mudança no regime alimentar.  Quando um servo de Deus nos diz qual a 

vontade de Deus, para o que comemos e o que bebemos, ninguém fica muito satisfeito com a 

mensagem e principalmente com o mensageiro.  

 Agora a alternativa que sobrou para Samuel era procurar o novo escolhido do Senhor 

e Deus o envia para a cidade de Belém, pois lá morava o patriarca Jessé e seus oito filhos. 

Quando Samuel viu a Eliabe, contemplou a sua altura, a sua aparência, o seu porte real, ele 

com certeza lembrou de Saul e então o Senhor tem que dar o seu parecer sábio, como está no 

nosso verso de hoje. 

 Talvez o nosso verso de hoje, seja o verso mais apropriado de todas as Escrituras 

Sagradas para que os pais ensinem seus filhos sobre a diferença fundamental entre beleza 

física e beleza de caráter. Como nossos filhos aprendem mais por exemplo do que por caráter, 

agora é a hora de ensiná-los o que é um caráter, como se constrói um, que princípios e que 

valore eles precisam ter estrutura a vida deles. A forma mais fácil de nossos filhos entenderem 

a questão do caráter é exaltando a beleza do caráter de sua esposa, seus valores, seus 

princípios e se ela resolver se manifestar do mesmo jeito para você, esposo, então a lição será 

completa e todos poderão aprender a ver como Deus vê e não o homem. 
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Vinte e Cinco de Maio 

O Deus da Guerra 

 Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com 

espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos 

entregará nas vossas mãos. I Samuel 17:47 

 A vida cristã é feita de batalhas, de lutas e de guerras.  Não é nada fácil, trabalhar cada 

dia ao longo de trinta e cinco anos, com sol, com chuva, de carro, de ônibus, de moto, de 

bicicleta ou mesmo a pé, se manter empregado ou montar seu próprio negócio e tudo isso é 

feito para garantir o nosso sustento e de nossa amada família. Existem ainda as batalhas de 

aprender a namorar, noivar, casar, alugar ou comprar a casa, comprar um carro, mobiliar a 

casa de forma adequada para a chegada dos filhos. Quando os filhos chegam vem junto os 

boletos do plano de saúde extra, do colégio particular, do curso de inglês, das aulas de 

natação, da faculdade particular, da festa de formatura e quando você pensa que tudo acabou, 

sua filha vem e diz que está noiva e que conta muito com os pais para dar a festa do 

casamento. Todo o investimento nos filhos, por sinal o melhor investimento de nossas vidas, 

tem um objetivo único: proporcionar aos nossos filhos a oportunidade única de tocarem suas 

vidas e montarem suas próprias famílias, sem a desnecessária dependência financeira dos 

pais. 

  Talvez a luta mais lembrada de toda a história bíblica tenha sido a luta entre Davi e 

Golias. Que criança cresceu nos caminhos do Senhor e já não vibrou quando Golias vem ao 

chão nos momentos finais da história do culto infantil?  Vamos relembrar como foi a luta 

corporal mais famosa da história bíblica? 

 “O filisteu também vinha se aproximando de Davi; e o que lhe levava o escudo ia 

adiante dele. E, olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, e 

de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com 

paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, 

e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens 

a mim com espada, e com lança, e com escudo; porém eu venho a ti em nome do Senhor dos 

Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te 

entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus 

darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra; e toda a terra saberá que há Deus em 

Israel; E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança; 

porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se 

o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, a encontrar-

se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra e com a funda lha atirou, 

e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra". 

I Samuel 17:41-49  

 Duas lições a serem aprendidas com Davi: A primeira é que diariamente temos que 

ir às nossas lutas em "nome do Senhor dos Exércitos". Ele é a nossa garantia de vitória. Não 

podemos confiar em nossas forças. Temos um Deus que vai conosco. A segunda lição é a 

certeza que nossas lutas e batalhas serão vencidas, porque do Senhor é a guerra. Ele entrará 

em nossas batalhas como entrou no passado para se posicionar do lado de seus filhos. 

 



 
36 

Vinte e Seis de Maio 

Boa Intenção 

 Disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de 

cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. II Samuel 7:2 

 Muito provavelmente você e toda sua família, já ouviram falar do provérbio popular 

de que "De boas intenções, o inferno está cheio" e que talvez muitos de seus planos e sonhos 

como família que simplesmente começaram com boas intenções, nunca alcançaram seus 

objetivos ou prosperaram, porque sua família se prendeu a um provérbio popular. 

 Davi já havia formado sua família e ele casou-se com Mical, a filha de ninguém menos 

do que o rei Saul. De pastorzinho de ovelhas para genro do rei de Israel! Que crescimento 

vertiginoso, não é verdade? Que poder tem um bom casamento para melhorar a qualidade de 

vida das pessoas. Quando pensamos que Davi casou com a filha do rei e foram felizes para 

sempre, nos enganamos redondamente, pois Davi também casou com Abigail, a viúva de 

Nabal e Ainoã. Davi se casou com Ainoã, porque Saul, havia dado sua filha Mical para um outro 

homem. 

 Confusões familiares à parte, a verdade é que Deus já havia afastado Saul do trono de 

Israel e já havia escolhido Davi em seu lugar. A Palavra de Deus nos informa: "Tendo o Senhor 

lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor" - II Samuel 7:1, Davi teve uma bela e 

feliz idéia, antecedida com certeza de uma boa, para não dizer ótima intenção. Ele 

simplesmente não achava justo morar numa excelente casa de cedro, enquanto que a arca do 

Senhor, ou seja, a representação física de que o Senhor estava cuidando e protegendo Israel 

estava vinculada à uma tenda de lona e sonhou em construir uma casa para Deus, um templo, 

uma igreja ou seja um santuário. Que linda intenção, que projeto nobre, fantástico, com tudo 

para dar certo.  Ele, Davi, era o ungido do Senhor, querendo fazer a obra do Senhor. Nada 

poderia dar tão certo, pois tudo se encaixava de forma perfeita. 

 Mas qual foi a resposta que Deus deu a Davi, através do seu profeta Natã, na mesma 

noite em que Davi teve sua ideia? "Quando seus dias se cumprirem e descansardes com os 

teus pais, então, farei levantar de pois de ti o teu descendente, que procederá de ti e 

estabelecerei o seu reino. Este edificará para sempre o trono de Seu reino". II Samuel 7:12 e 

13 

 O que aprendemos com esse episódio da boa intenção de Davi? Creio firmemente que 

o primeiro aprendizado é: Nem todas as melhores intenções de nossas famílias para 

aperfeiçoar a obra do Senhor, receberá a aprovação do Senhor.  A prudência nos pede para 

orar e aguardar os sinais de aprovação do Senhor para avançarmos. 

  Creio que o segundo aprendizado é: Não é porque Deus fechou uma porta, que Ele 

não irá abrir outra. 

 Quanto ao terceiro aprendizado é: Existem bênçãos específicas para todo os filhos de 

Deus que procuram fazer o seu melhor para a obra do Senhor. E também existem bênçãos 

específicas para os filhos daqueles pais que fazem a obra do Senhor. Salomão é um exemplo. 
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Vinte e Sete de Maio 

Bênçãos Para Sua Família 

 Sê, pois agora, servido de abençoar a casa de teu servo, a fim 

de permanecer para sempre diante de Ti, pois Tu, ó Senhor Deus, o 

disseste, e com a tua benção, será para sempre bendita a casa de teu 

servo. II Samuel 2:29 

 Pouco tempo depois de lhe ter sido negado o privilégio de construir a casa do Senhor, 

Davi se dirigiu à presença de Deus e manifestou a sua gratidão pela forma como Deus havia 

cuidado dele e de toda a sua família. Essas palavras de Davi parecem palavras preparadas para 

serem ditas num culto de ações de graça.   

 Veja como Davi entendia plenamente como ele e sua família eram especiais para o 

Senhor: 

 “Então entrou o rei Davi, e ficou perante o SENHOR, e disse: Quem sou eu, Senhor 

DEUS, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos 

teus olhos, Senhor DEUS, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos 

distantes; é este o procedimento dos homens, ó Senhor DEUS? E que mais te pode dizer ainda 

Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor DEUS. Por causa da tua palavra, e segundo 

o teu coração, fizeste toda esta grandeza; fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso 

és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo 

tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, 

gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome, e para 

fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do 

Egito, desterrando as nações e a seus deuses? E confirmaste a teu povo Israel por teu povo 

para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que 

falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre, e faze como tens 

falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: O Senhor dos Exércitos é 

Deus sobre Israel; e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos 

Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: Edificar-te-ei uma casa. 

Portanto o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor DEUS, tu és o 

mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, 

agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, 

pois tu, ó Senhor DEUS, o disseste; e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu 

servo.” II Samuel 7:18-29. 

  Todos nós sabemos como a família de Davi foi abençoada, apesar de todos os pecados 

horrorosos de Davi. Da família de Davi, nasceu ninguém mais e ninguém menos do que Jesus 

Cristo. Que honra ter o filho de Deus, na forma humana, pertencendo a sua descendência 

humana. Quando Deus escolhe um filho seu para uma missão específica e Davi foi esse rei 

escolhido, Deus não poupou as bênçãos necessárias para o cumprimento da missão. Além de 

valente, guerreiro, pai, líder, um chefe de família, um rei amado mais do que todos os que 

vieram antes dele e mesmo depois dele, Davi ainda teve a honra de ter sido chamado o "o 

homem segundo o coração de Deus. Deus o abençoou por completo.  
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Vinte e Oito de Maio 

O Pior Inimigo do Casamento 

 A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou 

grávida. II Samuel 11:5 

 Uma das grandes bênçãos que temos ao estudarmos ou mesmo lermos o relato bíblico 

é que a Palavra de Deus nos conta histórias reais sobre pessoas reais e na maioria das vezes 

os relatos nos mostram a verdadeira natureza do pecado e dos pecadores. Imaginemos por 

um momento se a Palavra de Deus só mostrasse a parte boa da vida das famílias consideradas 

perfeitas. Essas histórias não nos influenciariam, pois pessoas perfeitas e famílias perfeitas 

não existem. 

 Se pessoas e famílias perfeitas não existem, então porque Deus permitiu que histórias 

reais com pecados tão reais fosse escrita de forma tão nítida no Seu livro sagrado? Será para 

justificar nossos erros e nossos pecados?  Ou Deus tinha em mente algo muito superior? O 

apóstolo Paulo em II Timóteo 3:16 e 17 nos explica: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e 

útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de 

que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra". 

Conforme lemos, quatro são os propósitos divinos ao nos trazer temas diversos e tão reais em 

sua Palavra: ensinar, repreender, corrigir e educar para a justiça. 

 Quando pensamos nos inimigos do casamento, o que lhe vem à mente? O que tem o 

poder de destruir a aliança de amor que um dia duas pessoas que se amavam fizeram? Talvez 

tenha vindo à sua mente as seguintes palavras: egoísmo, temperamentos agressivos, 

violência, abuso sexual, consumo exagerado, má gestão financeira, propósitos de vida 

distintos, sonhos inatingíveis, divergência na forma de educar os filhos, filosofia de vida 

distorcida da realidade, desemprego, ciúme e tantos outros motivos. 

 Mas o caos na vida do rei Davi começou com o pior inimigo do casamento que a meu 

ver é o adultério. Vamos relembrar como a família do rei Davi começou a sua derrocada, rumo 

ao precipício dos relacionamentos? 

 "E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, 

enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel; e eles destruíram os filhos de 

Amom, e cercaram a Rabá; porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi 

se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma 

mulher que se estava lavando; e era esta mulher mui formosa à vista. E mandou Davi indagar 

quem era aquela mulher; e disseram: Porventura não é esta Bate-Seba, filha de Eliã, mulher 

de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros, e mandou trazê-la; e ela veio, e ele se deitou 

com ela (pois já estava purificada da sua imundícia); então voltou ela para sua casa. E a mulher 

concebeu; e mandou dizer a Davi: Estou grávida”. II Samuel 11:1-5 

 Apenas cinco versículos contam a história de um adultério, que viria acompanhado de 

mortes, tragédias, de sangue, separação, homicídios, confusão e também de arrependimento 

por parte de Davi. Deus permitiu que Davi continuasse rei, porque ele se arrependeu, mas não 

retirou nenhuma consequência de seu pecado e elas foram muitas e todas bem dolorosas. O 

que esse incidente pode ensinar às nossas famílias? 
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Descreva Aqui 

 Sua Semana em família 

______________________________
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Vinte e Nove de Maio 

Família Quebrada I 

 Então, enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: Manda-me 

Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. II Samuel 11:6 

 Quando pensamos que Davi iria apenas se contentar em adulterar com uma mulher 

casada, ele foi mais além. Já parou para pensar se Bate Seba tivesse a fibra moral de José do 

Egito e tivesse se recusa a sair de sua casa e ir para o palácio de Davi? Já pensou o que 

aconteceria com a esposa do soldado que se recusou a ter relações sexuais com o rei de Israel? 

Qual seria o resultado dessa desobediência?  Muito provavelmente, a morte e logicamente 

Bate Seba ponderou sobre essa possibilidade. 

 Como Bate Seba aceitou o convite de Davi e depois de alguns dias ela lhe disse que 

estava grávida, coube a Davi, fazer parecer que o filho não era seu e por isso nosso verso de 

hoje fala da ordem de Davi para seu general Joabe, com um pedido inusitado: trazer o soldado 

Urias da frente de batalha para o conforto de seu lar e o carinho de sua esposa.  Que rei 

bonzinho não é verdade? Mas tudo o que o rei queria era que Urias fosse para sua casa, 

deitasse com sua esposa e pronto, o filho dele com Bate Seba, seria o filho legítimo de Urias 

com sua amada Bate Seba. 

 Depois de uma tentativa frustrada, Davi convida Urias para um jantar, mas o ungido 

do Senhor foi um pouco além no que seria um mero jantar. Deixemos que a Palavra de Deus 

nos mostre até onde Davi estava disposto a ir para acobertar seu adultério e seu filho com a 

esposa de Urias: "Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou". I Samuel 

11:13 

 Mesmo depois dessa segunda tentativa, Urias se recusou ir para sua casa e então o 

inimaginável acontece: "E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe; e 

mandou-lha por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo: Ponde a Urias na frente da maior 

força da peleja; e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra".  II Samuel 11:14-15 

 Você consegue imaginar o soldado Urias voltado para a batalha com a sua sentença de 

morte escrita pelo homem que havia cometido adultério com sua própria esposa e como ele 

não foi para casa, ele literalmente não sabia de nada do que havia acontecido e sequer sabia 

que sua esposa estava grávida. Pensa numa situação embaraçosa, mas o que ninguém esperava, 

aconteceu: "Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar 

onde sabia que havia homens valentes. E, saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, 

caíram alguns do povo, dos servos de Davi; e morreu também Urias, o heteu.” II Samuel 11:16 

e 17. 

 Quando pensamos que toda essa trama foi elaborada por um homem há quem o 

Senhor Deus havia escolhido para ser o rei de Israel, é de mexer como a nossa base, nossos 

princípios e valores. Ficamos pensando o quão longe o pecado pode nos afastar e também 

afastar os ungidos do Senhor do caminho reto. O Senhor nos livre de chegar tão longe. 
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Trinta de Maio 

Família Quebrada II 

 E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera á 

luz a Davi e a criança adoeceu gravemente. II Samuel 12:15 

 Depois que Davi ficou sabendo que Urias havia sido morto, foi fácil para ele trazer sua 

ex esposa Bate Seba para o palácio, definitivamente torná-la sua esposa e poder assumir o 

filho que já iria nascer. Já te ocorreu se Davi em algum momento de sua vida contou a real 

história da morte de Urias para Bate Seba? Será que Davi levou para o seu túmulo, tudo o que 

ele havia feito contra Urias e nada contou para Bate Seba? Será que todo esse pecado 

cometido contra Urias nunca foi esclarecido para Bate Seba e ele ficou remoendo isso para o 

resto de sua vida? 

 Agora, como será que Deus reagiria a essa atitude horrorosa de Davi? Deus demorou 

muito tempo para tomar alguma atitude ou será que Ele deixou tudo como estava, pois afinal 

de contas, Davi era seu escolhido e por isso ele poderia fazer o que quisesse? Vejamos o que 

aconteceu tão logo o filho de Bate Seba nasceu: 

 E o SENHOR enviou Natã a Davi; e, apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa 

cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas. Mas o 

pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara; e ela 

tinha crescido com ele e com seus filhos; do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia 

em seu regaço, e a tinha como filha. E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de 

tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele; e tomou a 

cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi 

se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno 

de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez 

tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz 

o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul; E te dei a 

casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel 

e de Judá, e, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste 

a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste à espada, e 

a sua mulher tomaste por tua mulher; e a ele mataste com a espada dos filhos de Amom. 

Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e 

tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei 

da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a 

teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em 

oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: 

Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado; não 

morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do 

Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. II Samuel 12:1-14. 

 O que aprendemos desse episódio? Com Deus não se brinca. Deus perdoa o pior dos 

piores dos pecadores e consequência do pecado é certa. Que o Senhor nos livre de pecar! 
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Trinta e Um de Maio 

Famílias Quebradas III 

 Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome 

era Tamar.  Amnom, filho de Davi se enamorou dela. II Samuel 13:1 

 Uma vez por ano, membros das escolas e igrejas adventistas do sétimo dia, saem às 

ruas, com faixas e cartazes, como o objetivo claro e explicito de alertar a sociedade brasileira 

sobre o abuso. O abuso pode ser de diferentes formas, mas o principal foco dessas 

manifestações é sobre o abuso sexual. As pesquisas e estatísticas sobre abuso sexual, 

confirmam que crianças e adolescentes são em sua imensa maioria, abusados e molestados 

pelos próprios pais. É exatamente isso que você acabou de ler. Por incrível que possa parecer, 

aqueles mesmos pais que sonharam e planejaram tudo de bom para seus filhos, são os que 

mais cometem abuso sexual com os seus próprios filhos.  

 Esse pode ser um assunto novo para os adolescentes e jovens, mas na família 

quebrada de Davi, também houve um caso de abuso. Já não bastasse, adultério, homicídio, 

morte do primeiro filho de Bate Seba, Davi colhe em sua família um caso de abuso sexual. 

Vamos mais uma vez permitir que a Palavra de Deus nos mostre como foi: 

 "E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo 

nome era Tamar, Amnom, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnom, até adoecer, por 

Tamar, sua irmã, porque era virgem; e parecia aos olhos de Amnom dificultoso fazer-lhe coisa 

alguma. Tinha, porém, Amnom um amigo, cujo nome era Jonadabe, filho de Siméia, irmão de 

Davi; e era Jonadabe homem mui sagaz. O qual lhe disse: Por que tu de dia em dia tanto 

emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Amnom: Amo a 

Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadabe lhe disse: Deita-te na tua cama, e finge-te 

doente; e, quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha, e me 

dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua 

mão. Deitou-se, pois, Amnom, e fingiu-se doente; e, vindo o rei visitá-lo, disse Amnom, ao rei: 

Peço-te que minha irmã Tamar venha, e prepare dois bolos diante dos meus olhos, para que 

eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa, a Tamar, dizendo: Vai à casa de Amnom, teu 

irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnom, seu irmão (ele, porém estava 

deitado), e tomou massa, e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos.  E 

tomou a frigideira, e os tirou diante dele; porém ele recusou comer. E disse Amnom: Fazei 

retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnom a Tamar: 

Traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-

os a Amnom, seu irmão, no quarto. E chegando-lhos, para que comesse, pegou dela, e disse-

lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, 

porque não se faz assim em Israel; não faças tal loucura. Porque, aonde iria eu com a minha 

vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, 

porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz; antes, sendo mais forte 

do que ela, a forçou, e se deitou com ela.” II Samuel 13:1-14. 

 Que Deus nos livre das tragédias que caíram sobre a família de Davi. 

 

 

 



 
43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor brasileiro fala dos desafios 

e oportunidades no Níger 

 

O pastor Cleber e sua família atuam como missionários 

no Níger, país localizado na África, com o intuito de 

minimizar os desafios vividos pela população.  

Saiba Mais Sobre a Missão Níger  

 

 

 

MISSÃO NIGER & ADOLE BRASIL 

SAIBA MAIS SOBRE ADOLE BRASIL 

CLIQUE AQUI  

https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://noticias.adventistas.org/pt/noticia/servico/pastor-brasileiro-fala-dos-desafios-e-oportunidades-no-niger/
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo
https://www.youtube.com/watch?v=1LcHyKUTtas&ab_channel=RevistaNovoTempo

